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UUED VÕIMALUSED
Uus võimalus - Saata Ostutellimust kui E-dokumenti (SYNCOPDER formaat).
Uus väli Sertifikaadi number – Saadetiste ridadele, Saadetiste ridade aknasse,
Reserveeringud saadetistele aknasse, Müügiarve ridadele ja Müügiarve read aknasse.
Kommentaar: Sertifikaadi numbri saab tootele anda tootmise käigus (tootmistellimusel) ja
see seotakse toote partiiga.
• Uued väljad Tasu määr ja Tasu määra ühik Tehnoloogiliste kaartide operatsioonidele ja
Tootmistellimuste operatsioonidele.
Kommentaar: Tasu määr võimaldab märkida nö. operatsiooni kohase tootmiskulu.
• Uus väli – EL liige objektile Riigid.
Kommentaar: Võimaldab kliente eristada nii riigi kui ka EL (Euroopa Liitu) kuulumise/mitte
kuulumise järgi; vajalik näiteks Intrastati andmete jaoks.
• Uued väljad Kaal ja Maht Ostutellimusele ja Ostutellimuste ridadele ja funktsionaalsus –
Arvuta Kaal ja Maht.
• Uus võimalus Inventuuri aluse loomisel – nüüd on võimalik luua inventuuri alus mitmele
laoaadressile korraga – nt. A;B;C. Või A1..A3 (A1 kuni A3). Üksikute elementide
(laoaadressi koodi osa) loend võib sisaldada ka märke % ja _
• Uus funktisonaalsus Müügitellimusele – kasutajat hoiatatakse kui Müügitellimusel on
väljad tellitud kogus või soovitud saabumise kuupäev tühi.
• Uus funktisonaalsus Müügitellimusele – kui kasutaja muudab müügitellimuse real toote
modifikatsiooni, kuid reaga on juba seotud tootmistellimus/tootmistellimused, siis
antakse sellekohane hoiatus.

•
•

VÄIKESED MUUDATUSED
•
•
•
•

Uus väli Partii info lehele – Märkused.
Uus väli Osakond aknasse Tootmistellimuste raporteeritud ajad.
Lisatud kohtmenüüsse (RMB; parema hire klahvi alt) valik Müügitellimuse rida aknasse
Tootmistellimus, Tootmistellimuste nimekiri, Saadetiste nimekiri ja Saadetis.
Lisatud kohtmenüüsse (RMB; parema hire klahvi alt) valik Laotoote dokumendid aknasse
Laoliikumiste ajalugu, Tootmistellimuste nimekiri, Saadetiste read ja Saadetis.

KORREKTUURID
•
•
•

Parandatud viga – sisesaadetise loomisel mitmelt tootmistellimuselt ei võetud arvesse
iga rea vajalikku koguste summat vs. olemasolev kogus.
Parandatud viga – mõningail juhtudel oli tootmistellimuse raporteerimise salvestamine
võimatu – näiteks kui liiguti vahepeal tootmistellimuse päise ja ridade vahel.
Parandatud viga – kui tootestruktuur oli mitteaktiivne, siis seda ei käsitletud kui
puuduvat struktuuri ja sellekohast hoiatust ei antud.

